SUNNDAL KOMMUNE
GRUNNSKOLETJENESTEN
Sande skole

Høringsinnspill fra – Skolestruktur i Sunndal kommune.
Sande skole SFO
Barneveilederne på Sande har i løpet av de to siste SFO-møtene gått gjennom hvilke
konsekvenser en evt sammenslåing av skoler vil få for SFO på Sande skole. Vi har jobbet i 3
grupper og her er meningene som har kommet frem.
(Vi synesforøvrig at barneveilederne burde fått vært med på denne diskusjonen sammen med de
trinnene vi jobber på. Noen har kanskje fått anledning til dette, men de fleste har ikke det).

Vårt forslag;
Kunst- og håndverksavdelingen gjøres om til nytt SFO-lokale sammen med det gamle lokalet.
Rommene må pusses opp og det må gjøres om slik at vi får flere mindre rom slik at vi kan dele
gruppa i baser. Det å ha SFO- basene samlet vil gjøre samarbeid enklere. (Tidligvakt, senvakt
bl.a). Da trenger vi kun en telefon.
Toalett- og garderobeforhold må bedres. Det bør være toalett for barn, voksne og handicaptoalett
i SFO-avdelingen. Personalet må ha plass til klær og helst låsbare skap. (Kanskje garderobeskap
fra 3.etg kan flyttes ned? Disse er vel sjelden i bruk. Da vil det bli bedre plass i 3. etg til evt å
lage flere toaletter for ansatte).
Det må gjøres noe med ventilasjonssystemet, vi sliter med dårlig luft nede på SFO med de barna
som er der nå. (I Koronatida har det kun vært rundt 30 elever der (!) hvordan blir det med flere
barn?
Alle SFO-basene må ha tilgang til kjøkken, oppvaskmaskin.
Hvis vi fremdeles skal bruke trinnarealer til SFO må det legges til rette for at SFO har egne
hyller/skap til sitt utstyr. Samtidig ønsker vi forståelse fra lærerpersonalet for at det er sambruk.
Vi ønsker ikke å føle at vi er i veien. Ventilasjonsanlegget klarer ikke utfordringen med så
mange barn på trinnarealene fra kl. 6.45-16.30. Lufta er oppbrukt før det har gått en time. Vi har
lite mulighet for lufting når barna oppholder seg i rommene gjennom en hel dag. Dette gjør også
at det ikke blir en god overgang fra skoledag til SFO-tid på ettermiddag. Denne overgangen
fungerer bedre når barna får beveget seg til et annet lokale på ettermiddag.
Vi stiller også spm til renhold i overgangene SFO/skole/SFO ved sambruk av rom.

På en så stor skole burde det vært egen avdeling for barn med spesielle behov, istf å bruke
grupperom. Dette for å utnytte voksenressursene bedre og for at barna skal få en bedre hverdag.
(Da vil også alt utstyr bli samlet på en plass)
Det burde kanskje vært med en ergoterapeut på planlegging av ombygging/tilrettelegging på
Sande?
Post- og besøksadresse:
Skolevegen 14 A
6600 SUNNDALSØRA

Telefon:
71 69 68 60

Telefaks:
71 69 68 61

Internett:
E-post: postmottak.sande.skole@sunndal.kommune.no
Web: http://www.sunndal.kommune.no/sandeskole
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Utstyr og leker på SFO begynner å bli nokså slitt, her må det en oppgradering til!
Til slutt; Vi er spente på hvilken innvirkning rammeplan for SFO vil få på vår SFO-hverdag.
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